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B.A /B.Sc. 5th Semester (General) Examination, 2020 (CBCS) 

Subject: Economics 

Paper: DSE 1A 

(Basic Statistics) 

Time: 3 Hours      Full Marks: 60                                                                                                                                                        
The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are requested to give their answer in their own words as far as practicable. 

দক্ষিন প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি পূর্ণমান ক্ষনর্দণশক। 

পরীিার্ণীর্দর যর্াসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব। 

 

1. Answer any six questions.       5 x 6 = 30 
     যযর্কান ছয়ক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।   

(a) What is the difference between primary data and secondary data and which type of 

data do you prefer for statistical enquiry?      

প্রার্ক্ষমক রাক্ষশের্য ও য ৌর্ রাক্ষশের্র্যর মর্যয পার্ণকয ক্ষক এবং রাক্ষশক্ষবজ্ঞার্ে্র অনুসন্ধার্নর েনয যকাে্ 

প্রকার্রর রাক্ষশের্য েুক্ষম পছন্দ কর্রা এবং যকন? 

 

(b) Prepare a frequency distribution table from the marks obtained by 50 students given 

below. 

নীর্ে প্রদত্ত 50 েন ছার্এর প্রাপ্ত নম্বর যর্র্ক একক্ষি পক্ষরসংখ্যা ক্ষবভােন প্রস্তুে কর। 

25, 42, 54, 54, 58, 70, 43,  58, 52, 50, 

41, 63, 45, 53,  40, 35, 56, 70, 52, 67, 

66, 62,  45, 79, 32, 51, 56 60, 51, 49, 

55, 57, 30, 63, 42, 74, 58, 44, 45, 58, 

38, 67, 50, 59, 65, 71, 30, 46, 55, 82 

 

(c) Define Geometric mean (G.M.) and point out its the advantages and disadvantages as 

a statistical average.        
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গুর্র্াত্তর  ড় এর সংজ্ঞা দাও এবং রাক্ষশের্র্যর  ড় ক্ষহসার্ব গুর্র্াত্তর  ড় এর সুক্ষবযা ও অসুক্ষবযাগুক্ষি ক্ষক 

ক্ষক ক্ষনর্দণশ কর। 

  

(d) Draw a pie chart to represent the following data relating to cost outlay during a 

year. 

যকান এক বছর্রর প্রস্তাক্ষবে বযর্ে্র ক্ষনম্নক্ষিক্ষখ্ে রাক্ষশের্যর্ক প্রকাশ কর্র একক্ষি পাই ক্ষেত্র অঙ্কন কর।  

                Rs. (in crores) 

Agriculture (কৃক্ষষ)        1200 

Industry and Mining (ক্ষশল্প ও খ্ক্ষন)      8000 

Irrigation and Power (যসে ও ক্ষবদুযে)      5000 

Education (ক্ষশকশা)        9000 

Road & Communication (রাস্তা ও যযা ার্যা )     6000 

 

(e) Find median from the following distribution. 

ক্ষর্ম্নক্ষিক্ষখ্ে পক্ষরসংখ্যা ক্ষবভােন যর্র্ক মযযমা ক্ষনর্ণয় কর।  

Class:  4-8 8-12 12-16   16-20       20-24        24-28 

Frequency:  5   8  18     25            14     10 

 

(f) Define range as a measure of dispersion. What are the advantages and disadvantages 

of Range? 

ক্ষবসৃ্তক্ষের পক্ষরমাপক ক্ষহসার্ব প্রসার এর সংজ্ঞা দাও। প্রসার এর সুক্ষবযা ও অসুক্ষবযাগুক্ষি ক্ষক ক্ষক? 

 

(g) What is Harmonic mean (H.M.)? Find the H.M. of the following numbers: 4,8,12. 

ক্ষববেণ যযৌক্ষ ক  ড় কার্ক বর্ি? ক্ষনম্নক্ষিক্ষখ্ে সংখ্যাগুক্ষির ক্ষববেণ যযৌক্ষ ক  ড় ক্ষনর্ণয় কর:  4,8,12. 

 

(h) Draw up a blank table showing the exports and imports during the years 1960, 1961, 

1962, 1963, and 1964 relating to the ports Mumbai, Calcutta, Chennai and other ports. 

1960, 1961, 1962, 1963, 1964 এই বছরগুক্ষির্ে মুম্বাই, কিকাো, যেন্নাই এবং অনযানয বন্দর্রর মাযযর্ম 

আমদাক্ষন ও রপ্তাক্ষনর পক্ষরমান প্রকাশ করার েনয একক্ষি ফাাঁকা ছক অঙ্কন কর।  
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2. Answer any three questions.     3 x 10 = 30  
যযর্কান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।   

 

(a) What is Frequency Distribution? Find the class limits, class boundaries, Class marks 

and relative frequencies of the classes from the following frequency distribution: 

পক্ষরসংখ্যা ক্ষবভােন কার্ক বর্ি? ক্ষনর্ে প্রদও পক্ষরসংখ্যা ক্ষবভােন ছক যর্র্ক ক্ষবক্ষভন্ন যেক্ষনর যেক্ষন সীমা, 

যেক্ষন সীী্মানা, যেক্ষনর মযযক্ষবনু্দ এবং আর্পক্ষিক পক্ষরসংখ্যাগুক্ষি ক্ষননণয় কর।    

Marks (নম্বর):   10-19   20-29     30-39      40-49     50-59  60-69 

No. of students:   5         15      18          12      6             4     

(ছাএসংখ্যা) 

 

(b) Name the different measures of Central Tendency. Describe the measure which you 

think to be the best among them. 

যকন্দ্রীয় প্রবনোর ক্ষবক্ষভন্ন পক্ষরমাপগুক্ষির নাম বি। এর্দর মর্যয যয পক্ষরমাপক্ষির্ক েুক্ষম সবর্ে্র্য ভাি বর্ি 

মর্ন কর ো আর্িােনা কর। 

 

(c) Find the missing frequencies in the following frequency distribution, when it is 
known that A.M. =11.09.  
 ক্ষনর্ের পক্ষরসংখ্যা ক্ষবভােন যর্র্ক অনুর্েক্ষখ্ে পক্ষরসংখ্যা গুক্ষি যবর কর, যখ্ন োনা আর্ছ A.M.=11.09. 
 
Class 
Limit 

9.3-
9.7 

9.8-
10.2 

10.3-
10.7 

10.8-
11.2 

11.3-
11.7 

11.8-
12.2 

12.3-
12.7 

12.8-
13.2 

Total 

Frequency 2 5 f3 17 14 f4 3 1 60 
 

(d) Show that mean deviation is minimum when taken about the median.  
যদখ্াও যয  ড় ক্ষবেুযক্ষে িুদ্রেম হয় যক্ষদ ক্ষবেুযক্ষে মযযমা যর্র্ক যনওয়া হয়। 
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    (e)What is bar diagram? Draw a histogram and frequency polygon to represent the     

       following data. 

স্তম্ভক্ষেএ কার্ক বর্ি? আয়ের্িখ্ ও পক্ষরসংখ্যা বহুভুর্ের মাযযর্ম ক্ষনর্ম্নর রাক্ষশের্যর্ক উপস্থাক্ষি্ে কর।  

  

Income 
আয় (in 
Rs.) 

100-149    150-199 200-249 250-299 300-349    350-399 400-449    450-499 
 

No. of  
Person 
(যিাকসংখ্যা) 

21 32 32 105 62 43 18 9 

 

---------------------------- 

B.A /B.Sc. 5th Semester (General) Examination, 2020 (CBCS) 

Subject: Economics 

Paper: DSE 1A (OR) 

(Economic History of India) 

Time: 3 Hours      Full Marks: 60                                                                                                                                                        
The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are requested to give their answer in their own words as far as practicable. 

দক্ষিন প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি পূর্ণমান ক্ষনর্দণশক। 

পরীিার্ণীর্দর যর্াসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব। 

 

1. Answer any six questions.      5 x 6 = 30 
যযর্কান ছয়ক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও।  

 
(a)Explain the role of domestic entrepreneurs in India’s economic development. 

ভারতের শিতলান্নায়তে দেিী শিতলাতেযাগীতের ভূশিকা ব্যাখ্যা কর। 
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(b) What were the major considerations on the basis of which Lord Cornwallis 

decided to introduce the permanent land settlement in India? What do you 

mean by land relations? 

দকাে দকাে প্রধাে শব্তব্চোর শভশিতে লর্ড কে ডওয়াশলস ব্ারতে শচরস্থায়ী ভূশি 

ব্তদাব্স্ত প্রথা প্রব্েডতের শসদ্ধান্তশেতয়শিতলে? ভূশি সম্পকড ব্লতে শক দব্াঝ? 

      (c)Briefly mention the economic consequences of British rule in India.  

  

ভারতে শিটিি িাসতের অথ ডনেশেক ফলাফল সংতেতে উতেখ্ কর।  

      (d) Consider the impact of Great Depression of 1930’s on the Indian Economy.  

       ভারেীয় অথ ডব্যব্স্থার উের শেশরতির িহািদার প্রভাব্ আতলাচো কর। 

e) Explain briefly the problems faced by the jute mills in India during the early 

years of their existence. 

i¡lal f¡VLm …¢m p§Qe¡L¡m k k pjpÉ¡l pÇj¥M£e qu¢Rm a¡ pwrf hÉ¡MÉ¡ Llz 

f) Mention the different types of economic drain in India under British rule. 

শিটিিভারতে শব্শভন্ন ধরতের অথ ডনেশেক শেিঃসরে েদ্ধশেগুশল উতেখ্ কর। 

 

g) What was the impact of commercialization of agriculture in India on 

frequent famines in British India? 

শিটিিভারতে ব্ারংব্ার েুশভডতের কারে শহসাতব্ কৃশির ব্াশেজ্যায়তের প্রভাব্ 

আতলাচো কর। 

 

h) Explain the nature of Tenancy laws during the British rule.    

¢hË¢Vni¡la fËQ¢ma fËS¡pšÄ BCel fËL«¢a hÉ¡MÉ¡ Llz 

  

2. Answer any three questions.     3 x 10 = 30  
         যযর্কান ক্ষেনক্ষি প্রর্ের উত্তর দাও। 
  

a) Discuss the basic motive of East India Company behind introducing land 

revenue system in India.  
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ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া দকাম্পাশে প্রব্শেডে ভূশিরাজ্স্ব আয় প্রথা চালু করার 

িূল উতেিযগুশল আতলাচো কর। 
 

b) Analyse the course and consequence of development of Iron & Steel 

Industry in the Pre-independent India. 

ü¡d£ea¡f§hÑ i¡la m±q CØf¡a ¢nÒfl Eæue k¡œ¡ J a¡l f¢le¡j ¢hnÔoe Llz 

 

c) Explain the economic consequences of two world wars on Jute industries 

in British India.  

শিটিিভারতে োিশিতের উের েুটি শব্শ্বযুতদ্ধর অথ ডনেশেক ফলাফল 

ব্যাখ্যা কর।  

 

d) Why did East India Company entrust the construction of Indian railways 

to private companies? When and where the first railway passenger train 

started to run in British India? 

ভারতে দরলেথ  তেশরর োশয়ত্ব ইস্ট ইন্ডিয়া দকাম্পাশে দকে দব্সরকাশর 

দকাম্পাশের হাতে েযস্ত কতর? কখ্ে ও দকাথায় যাত্রীব্াহী দরল চলাচল 

শুরু হয়? 

      

e) Discuss the development of Cotton Textile Industry in India till the 

independence of the country. 

স্বাশধেোর সিয় েয ডন্ত ভারতের সূেীব্স্ত্র শিতের অগ্রগশের সংতেতে 

ব্ে ডো কর।  

 


